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CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS

lÀs quatorze horas do dia vinte de novembro do ano de dois mil e quinze,

2reuniram-se no Centro de Educação Superior Norte-RS, no Campus de Frederico

3Westphalen, sob a presidência do Diretor do CESNORS, professor Genesio Mario

4da Rosa, chefes de Departamentos, Coordenadores de Cursos, representantes

5dos Técnicos Administrativos e dos discentes. Assim Constituída: Luciano

6Miranda, Chefe do Departamento de Ciências da Comunicação; Jefferson Alves

7da Costa Júnior, Chefe do Departamento de Ciências Agronômicas e Ambientais;

8Rafaelo Balbinot, Chefe do Departamento de Engenharia Florestal; Luciano

9Miranda, Chefe do Departamento de Ciências da Comunicação; Reges Toni

10Schwaab, Coordenador do Curso de Comunicação Social - Habilitação

t t.Iornalismo: Sidnei Renato Silveira; Coordenador do Curso de Sistemas de

121nformação e Chefe pró-tempore do Departamento de Tecnologia da Informação;

13Vera Sirlei Martins, Coordenadora do Curso de Relações Públicas - Bacharelado;

14Velci Queiroz de Souza, Coordenador do Curso de Agronomia; Braulio Otomar

15Caron, Coordenador do Curso de Mestrado em Agronomia- Agricultura e

16Ambiente, Eliane Pereira dos Santos, Coordenadora do Curso de Engenharia

17Ambiental e Sanitária; lulisloi Zacarias, representante dos servidores Técnico-

18administrativos do Campus Frederico Westphalen; lulisloi Zacarias e Sara Pazuch

19representantes dos servidores Técnico-administrativos do Campus Frederico

20Westphalen; Cibele Zeni, representante discente do Campus Frederico

21Westphalen; para a reunião de recomposição do Conselho do Centro, devido a

22Resolução n. 022/2015 que aprova a criação do campus de Palmeira das Missões

23por meio do desmembramento do Centro de Educação Superior Norte-RS/UFSM-

24CESNORS e dá outras providências. Inicialmente Genesio deu as boas vindas a

25todos e informou o motivo da reunião, falou sobre a resolução e da reunião que

26teve com o Magnifico Reitor, para deliberar as tratativas do andamento do

27processo de separação, informou que fez alguns questionamentos ao Magnifico

28Reitor, na presença do Pró-reitor da PROPLAN e o procurador institucional, foi

29definido que o Diretor chamasse uma reunião com a fração dos conselheiros do

30CESNORS pertencente a Frederico Westphalen para compor o novo colegiado, e

31que em Palmeira das Missões será conduzido da mesma maneira. O Diretor
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32Genesio informou que ainda não tem um parecer em documento oficial das

33deliberações da reunião com o Reitor, mas confia nas palavras do procurador e

34está no aguardo. A partir disso foi chamado essa reunião, comunicou que a única

35ressalva do procurador é manter na composição do Conselho a proporção 70x30,

360useja 70% da composição de docentes e 30% da composição pelos

37representantes dos Técnicos Administrativos e pela representação dos discentes,

38conforme consta na LDB. Continuando o Diretor Genesio colocou em votação a

39composição da fração que compunha o Conselho do CESNORS de Frederico

40Westphalen para compor o novo Conselho. Abriu a palavra e o professor Braulio

41solicitou que o Diretor fizesse a leitura oral dos integrantes. Após leitura, houve

42aprovação por unanimidade. O Professor Luciano Miranda falou da questão que

43no atual regimento há uma vaga disponível para um vice-diretor. O Diretor

44informou que em seguida será deliberado sobre o assunto. Mas, antes disse falou

45que será necessário recompor a Comissão de Leis e Normas-CLN. Atualmente a

46CLN está composta por dois docentes e dois Técnicos em Assuntos Educacionais

47e sugeriu que os mesmos seguissem na composição. O Professor Braulio atual

48presidente da CLN, informou que está como coordenador de curso até o dia 23 de

49dezembro, mas que abre mão a partir desse momento, já que se está

50recompondo o Conselho e as Comissões, e indicou os professores Rafaelo

51Balbinot e Luciano Miranda para compor a CLN. Agradeceu esse período como

52membro da comissão e comunicou que realizou o trabalho em prol do Centro. Os

53Membros da CLN Claudiosir dos Santos e Sara Pazuch se propõem a seguir na

54comissão. Os professores Luciano Miranda e Rafaello Balbinot acolhem a

55indicação a qual foi aprovada por unanimidade. O Conselheiro Luciano informou

56que realizará uma pesquisa para ver a composição formal da CLN, com relação a

57participação de discentes na CLN, conforme sugestão do Professor Genesio. Em

58seguida, o Diretor informou que fez uma consulta no Estatuto da Universidade

59Federal de Santa Maria da UFSM e seguindo o artigo 36 & 6° no qual estabelece

60"0 diretor de centro e de unidade descentralizada será substituído, em seus

61afastamentos temporários e impedimentos eventuais, pelo vice-diretor, sendo

62que, nas faltas ou impedimentos simultâneos do diretor e do vice-diretor, a

63direção será exercida pelo coordenador de curso de graduação mais antigo no

64magistério superior da UFSM, em exercício na unidade universitária" .Dessa
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65forma, indicou o nome do professor Velci Oueiroz de Souza, que atende o

66estabelecido no referido artigo. Em seguida o professor Braulio fez a leitura do

67artigo 36 do mesmo estatuto, o qual estabelece que a prerrogativa de nomeação

68da vice-direção é do Reitor, e que aprova a indicação do professor Genesio. O

69Professor Luciano coloca que no caso de esgotar os critérios do parágrafo 6°,

7oteoricamente, o conselho pode incorporar critérios e seguir a precedência de

71antiguidade. O professor Braulio fez a leitura do artigo 25 o qual estabelece que

72qualquer docente pode compor a lista tríplice e que o Conselho pode criar critérios

73para esta lista. Continuando o Diretor Genesio ratifica dizendo que o conselho é

74majoritário. Depois de algumas discussões e esclarecimentos seguindo o Estatuto

75da UFSM, os Conselheiros criaram os seguintes critérios para a composição da

761ista tríplice, a saber: 1a Critério - Coordenador de Curso de graduação mais

77antigo no magistério superior da UFSM/CESNORS, conforme Estatuto da

78Universidade Federal der Santa Maria, art. 36 & 6a. Professor Velci Oueiroz de

79Souza; 2a Critério - Docente mais antigo nomeado no CESNORS, professor

80Bráulio Otomar Caron; 3a Critério - Docente mais antigo nomeado no CESNORS,

8lcomo chefe de departamento, assim sendo o professor Luciano Miranda, cuja lista

82tríplice foi aprovada por unanimidade e será enviada ao Magnífico Reitor. Em

83seguida o Professor Luciano falou da urgência dos concursos que estão para

84serem aprovados no Conselho e de sua preocupação quanto aos prazos. O

85Diretor Genesio comunicou que a primeira reunião ordinária do novo Conselho do

86CESNORS será no dia primeiro de dezembro, e solicitou que envie as pautas e

87processos para a direção despachar à CLN. Também informou que na primeira

88reunião será encaminhado a proposta de adequação do Regimento Interno,

89conforme prerrogativa da Resolução N.022/15. O Conselheiro Braulio Caron falou

90que foi encaminhado um processo de criação do campus/regimento de Frederico

91Westphalen, semelhante ao de Palmeira das Missões pelo professor Luciano

92Miranda, e solicitou que esse processo seja encaminhado a CLN para avaliação e

93parecer. Neste momento o professor Luciano Miranda fez alguns esclarecimentos

94sobre o processo que encaminhou já que Palmeira das Missões logrou êxito e

95hoje é Campus. Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da

96palavra, o Diretor Genesio deu por encerrada a sessão e, para constar, eu,
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98assinada por todos os participantes,

da reunião, lavrei a presente Ata que será
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LISTA DE PRESENÇA DE RECOMPOSIÇÃO DO CONSELHO DO CENTRO DE
EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data: 201 11/2015 Local: Campus de Frederico Westphalen

NOME DO CONSELHEIRO
Bráulio Otomar Caron
Carine Zandoná
Cleusa Maria Jun
Edner Baumhardt
Eliane Pereira dos Santos
Genesio Mario da Rosa
Jefferson Alves da Costa Júnior
Sara Pazuch
Luciano Miranda
Rafaelo Balbinot
Re es Toni Schwaab
Sidnei Renato Silveira
Velei ueiroz de Souza
Claudiocir dos Santos
Vera Sirlei Martins

Assinatura de substituto de conselheiro:

Assinatura da secretária da reunião:
Si Ivane 8rand Fabrizio - --------I.~-=~==-::!!.=-~-"----~~~


